Tabela 3. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030
Cele Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach wodociągowych do wielkości
akceptowalnych pod względem technicznym i ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu
wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji
Celu strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań kompensujących negatywne
oddziaływania na ekosystemy wodne i od wody zależne

Określenie celów jakości krajobrazu dla
zidentyfikowanych i ocenionych krajobrazów

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem
zasady zwrotu kosztów

Ocena wartości krajobrazów

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie potrzebami wodnymi

Analiza charakterystycznych krajobrazów oraz
przekształcających je sił i presji

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie
zaopatrzenia wodę

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych

Identyfikacja własnych krajobrazów

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami określonymi w regulacjach prawnych
Wspólnoty, w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty korzystny stan
ekosystemów wodnych i od wody zależnych

Podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie wartości krajobrazu

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających na skutek działalności człowieka, w celu
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Włączenie krajobrazu do polityki planowania
regionalnego i innych polityk sektorowych
bezpośrednio lub pośrednio oddziaływujących
na krajobraz

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód
substancjami priorytetowymi

Ustanowienie procedur udziału społeczeństwa i
organów administracji w zdefiniowaniu i
wdrażaniu polityki krajobrazowej.

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do
wód podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód

Ustanowienie i wdrożenie polityki w zakresie
krajobrazu ukierunkowane na jego ochronę i
planowanie

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu i potencjału wód i związanych z
nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych i
podziemnych

Organizowanie współpracy europejskiej w
zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu

Cele operacyjne

Promowanie ochrony, gospodarki i planowania
krajobrazu

Cele strategiczne

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio
zasoby wodne pochodzące z opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności, uwzględniające zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę
III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie
uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług wodnych, uwzględniających zasadę
zwrotu kosztów

IV: Ograniczenie wystąpienia
negatywnych skutków powodzi i
susz oraz zapobieganie
zwiększaniu ryzyka wystąpienia
sytuacji nadzwyczajnych i
ograniczenie wystąpienia ich
negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniającej odtwarzanie
i utrzymywanie wolnej od zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie zasad wsparcia finansowego
użytkowników niezdolnych do ponoszenia pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych sektorów gospodarki narodowej,
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i projektowych uwzględniających konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju,
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji
prawnych

Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych umożliwiających sukcesywne wprowadzanie
systemów ubezpieczeń powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Częściowo spójne

Niespójne

Tabela 4. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych
Zadania strategiczne i działania operacyjne projektu Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami 2030

Cele Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych
Cele szczegółowe

Cele nadrzędne

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem
zasady zwrotu kosztów
Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w
systemach wodociągowych do wielkości
akceptowalnych pod względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących
oszczędzaniu wody i powtórnemu
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)

Określone docelowe
wymagania wobec jakości
wody i ustanowi kryteria jakości
wody w celu zmniejszania
oddziaływania
transgranicznego i jego
zapobiegania

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
zarządzanie potrzebami wodnymi

Prowadzenie sharmonizowanej
polityki w celu ochrony
transgranicznych cieków i
jezior

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w
zakresie zaopatrzenia wodę

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych
potrzeb wodnych

Dążenie do wdrożenia zasady
gospodarowania zasobami
wodnymi w taki sposób, aby
zaspokajanie potrzeb
obecnego pokolenia nie
zmniejszało możliwości
zaspokajania potrzeb
przyszłym pokoleniom

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi
standardami i celami określonymi w regulacjach
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych i od
wody zależnych

Dążenie do wdrożenia zasady
zanieczyszczający płaci

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających
na skutek działalności człowieka, w celu
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia
wód powierzchniowych

Dążenie do wdrożenia zasady
przezorności

Wdrożenie niezbędnych działań w celu
stopniowego redukowania zanieczyszczenia
wód substancjami priorytetowymi

Zapewnienie użytkowania wód
transgranicznych w rozsądny i
sprawiedliwy sposób, ze
szczególnym uwzględnieniem
ich charakteru
transgranicznego w czasie
prowadzenia działalności, która
powoduje lub może
spowodować oddziaływanie
transgraniczne

Wdrożenie działań niezbędnych dla
zapobiegania lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód

Zapewnienie użytkowania wód
transgranicznych zgodnego z
ekologicznie uzasadnionym i
racjonalnym gospodarowaniem
zasobami wodnymi, ich
zachowaniem i ochroną
środowiska

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód
i związanych z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi
dobrego stanu/potencjału wód
powierzchniowych i podziemnych

Zapewnienie zachowania
ekosystemów i, jeśli jest to
niezbędne, ich restytuowanie

Działania operacyjne

Zapobieganie, kontrolowanie i
zmniejszanie zanieczyszczenia
wód, które powoduje lub może
spowodować oddziaływanie
transgraniczne

Zadania
strategiczne

Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego,
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów zwiększania
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń
planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji
Celu strategicznego IV i przy zastosowaniu
odpowiednich działań kompensujących
negatywne oddziaływania na ekosystemy
wodne i od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla
celów lokalnego zaopatrzenia w wodę
bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z
opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych ludności, uwzględniających
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w
planowaniu przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, uwzględniających
zasadę zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w
utrzymaniu urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą
finansową, ustalenie zasad wsparcia
finansowego użytkowników niezdolnych do
ponoszenia pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych różnych sektorów gospodarki
narodowej, uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z
niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie
gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i
projektowych uwzględniających konieczność
racjonalnego gospodarowania zasobami
wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału
hydroenergetyki w bilansie energetycznym
kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i
innych regulacji prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków
powodzi i susz oraz zapobieganie zwiększaniu ryzyka
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i ograniczenie
wystąpienia ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od
zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających sukcesywne
wprowadzanie systemów ubezpieczeń
powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie,
systemu prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:

W pełni spójne

Spójne

Niespójne

Tabela 5. Ocena spójności między celami projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Zadania strategiczne i działania operacyjne
projektu Narodowej Strategii
Cele RDW
Gospodarowania Wodami 2030

Wdrożenie prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony wód
Doprowadzenie do odpowiedniego udziału w kosztach różnych użytkowników wody
rozłożony przynajmniej na przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo, w celu
odzyskania kosztów usług wodnych, przy uwzględnieniu zasady
„zanieczyszczający płaci”
Dążenie do wdrożenia polityki opłat za wodę przewidującą odpowiednie działania
zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych
Zapewnienie bezpieczeństwa wód na poziomie wymaganym przez istniejące
prawodawstwo wspólnotowe
Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek
działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód
podziemnych
Dla obszarów chronionych - osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami
Zapewnienie udziału ogółu społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i
aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu
Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych
Koordynacja działań w międzynarodowych obszarach dorzeczy
Wyeliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych i przyczynienie się do
osiągnięcia stężeń w środowisku morskim bliskich wartościom tłowym substancji
występujących naturalnie
Ochrona, poprawa stanu wszystkich części wód podziemnych, zapewnienie
równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych
Stopniowa redukcja zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestanie
lub stopniowe eliminowanie emisji, odprowadzania i strat priorytetowych substancji
niebezpiecznych
Ochrona, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych części wód
Ochrona, poprawa stanu wszystkich części wód powierzchniowych w celu
osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych
Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobieżenia pogorszaniu się stanu
wszystkich części wód powierzchniowych i podziemnych
Osiąganie celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za
zadanie ochronę środowiska morskiego i zapobieganie jego zanieczyszczaniu
Ochrona wód terytorialnych i morskich
Znaczna redukcja zanieczyszczenia wód podziemnych
Zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i
podziemną
Dążenie do zmniejszenie skutków powodzi i suszy
Zapewnianie stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i
zapobieganie ich dalszemu zanieczyszczaniu
Dążenie do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego między innymi
poprzez szczególne przedsięwzięcia służące stopniowemu ograniczaniu zrzutów,
emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub
stopniowemu eliminowaniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji
niebezpiecznych
Propagowanie zrównoważonego korzystania z wód opartego na długoterminowej
ochronie dostępnych zasobów wodnych

Wdrożenie działań niezbędnych dla
odwrócenia każdej znaczącej,
utrzymującej się tendencji wzrostu
stężenia zanieczyszczeń
powstających na skutek działalności
człowieka, w celu stopniowej redukcji
poziomu zanieczyszczenia wód
powierzchniowych

Ochrona przed dalszą degradacją ekosystemów wodnych oraz ekosystemów
lądowych i terenów podmokłych

Wdrożenie niezbędnych działań w
celu stopniowego redukowania
zanieczyszczenia wód substancjami
priorytetowymi

Osiągnięcie do 2105 r. (w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub do 2027 r.)
dobrego stanu wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i
przybrzeżnych

Wdrożenie działań niezbędnych dla
zapobiegania lub ograniczenia
dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz dla zapobiegania
pogarszaniu się stanu tych wód

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału
wód i związanych z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami
dotyczącymi dobrego
stanu/potencjału wód
powierzchniowych i podziemnych

Utrzymanie i poprawa środowiska wodnego

Zadania strategiczne

Działania operacyjne

Pozostałe cele
Cele środowiskowe
Cele
nadrzędne
RDW

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi
standardami i celami określonymi w
regulacjach prawnych Wspólnoty, w
zakresie środowiska i różnorodności
biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych
i od wody zależnych
Wdrożenie metodyk określania
rzeczywistych potrzeb wodnych
Wprowadzenie mechanizmów
umożliwiających zarządzanie
potrzebami wodnymi
Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, z uwzględnieniem zasady
zwrotu kosztów

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę

Kontrolowanie i zmniejszenie strat
wody w systemach wodociągowych
do wielkości akceptowalnych pod
względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii
służących oszczędzaniu wody i
powtórnemu wykorzystywaniu wód
zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości
wszystkich użytkowników wód o
potrzebie racjonalnego, oszczędnego
korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów
zwiększania retencji wodnej z
uwzględnieniem ustaleń planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb
wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu
odpowiednich działań
kompensujących negatywne
oddziaływania na ekosystemy wodne i
od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań
wykorzystujących dla celów lokalnego
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio
zasoby wodne pochodzące z opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych ludności,
uwzględniające zróżnicowane warunki
naturalne i zagrożenia wynikające z
niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymanie ścisłych
procedur w planowaniu
przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i ekonomiczne uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki

Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, uwzględniających zasadę
zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej
partycypacji w utrzymaniu urządzeń
wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych
pomocą finansową, ustalenie zasad
wsparcia finansowego użytkowników
niezdolnych do ponoszenia pełnych
kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych różnych sektorów
gospodarki narodowej,
uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w
zakresie gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i
projektowych uwzględniających
konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia
udziału hydroenergetyki w bilansie
energetycznym kraju, przy
uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i innych regulacji prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz
zapobieganie zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i
ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym,
uwzględniającej odtwarzanie i
utrzymywanie wolnej od zabudowy
przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony
ludności i gospodarki przed powodzią
i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w
zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających
sukcesywne wprowadzanie systemów
ubezpieczeń powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w
zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i
modernizowanie systemu prognoz i
ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Spójne

Niespójne

Tabela 6. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych

Cele szczegółowe
Cel
nadrzędny

Zapewnienie spójnej ochrony wód
podziemnych

Unikanie powstawania wywołujących
negatywne skutki stężeń szkodliwych
zanieczyszczeń w wodach podziemnych,
zapobieganie ich powstawaniu lub
zmniejszanie ich
Osiągnięcie poziomów jakości wody, które
nie powodują znaczącego oddziaływania
na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie
stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego
i środowiska
Unikanie pogorszenia się jakości zasobów
wód podziemnych w celu zredukowania
poziomu uzdatniania wody pitnej

Zapobieganie pogarszaniu się stanu
wszystkich jednolitych części wód
podziemnych lub ich ograniczanie
Zapobieganie wprowadzaniu
zanieczyszczeń do wód podziemnych lub
ograniczenie ich
Wyznaczenie kryteriów służących
identyfikacji i odwróceniu znaczących i
utrzymujących się trendów wzrostowych
oraz kryteriów służących definiowaniu
początkowych punktów odwrócenia
takich trendów
Wyznaczenie kryteriów oceny dobrego
stanu chemicznego wód podziemnych

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i
celami określonymi w regulacjach prawnych
Wspólnoty, w zakresie środowiska i różnorodności
biologicznej, w tym osiągnięty korzystny stan
ekosystemów wodnych i od wody zależnych

Wyznaczenie kryteriów służących
definiowaniu początkowych punktów
odwrócenia takich trendów, z
uwzględnieniem prawdopodobieństwa
ujemnych skutków dla ekosystemów
wodnych lub lądowych zależnych od wód
podziemnych

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających na
skutek działalności człowieka, w celu stopniowej
redukcji poziomu zanieczyszczenia wód
powierzchniowych

Odwrócenie trendów stwarzających
znaczące zagrożenie dla jakości
ekosystemów wodnych lub lądowych, dla
zdrowia ludzkiego lub dla rzeczywistych
lub potencjalnych możliwości
uzasadnionego korzystania ze środowiska
wodnego

Wdrożenie niezbędnych działań w celu
stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód
substancjami priorytetowymi

Ochrona przed pogorszeniem stanu i
zanieczyszczeniem chemicznym
ekosystemów zależnych od wód
podziemnych oraz w przypadku
wykorzystywania wód podziemnych do
zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania
lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu
się stanu tych wód

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału
wód i związanych z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi
dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych i
podziemnych

Zapobieganie i ochrona przed
zanieczyszczeniem wód podziemnych

Zadania strategiczne

Działania operacyjne

Cele dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych
Zadania strategiczne i działania operacyjne
projektu Narodowej Strategii Gospodarowania
Wodami 2030

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych
potrzeb wodnych
Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
zarządzanie potrzebami wodnymi

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem
zasady zwrotu kosztów
Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w
systemach wodociągowych do wielkości
akceptowalnych pod względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących
oszczędzaniu wody i powtórnemu wykorzystywaniu
wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego,
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów zwiększania
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu
odpowiednich działań kompensujących negatywne
oddziaływania na ekosystemy wodne i od wody
zależne
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów
lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio
zasoby wodne pochodzące z opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych
ludności, uwzględniających zróżnicowane warunki
naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów
wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w
planowaniu przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, uwzględniających
zasadę zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w
utrzymaniu urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową,
ustalenie zasad wsparcia finansowego
użytkowników niezdolnych do ponoszenia pełnych
kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych
różnych sektorów gospodarki narodowej,
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i
zagrożenia wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie
gospodarowania wodami

Wdrożenie standardów technicznych i projektowych
uwzględniających konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału
hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju,
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji
prawnych
IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków
powodzi i susz oraz zapobieganie zwiększaniu
ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i
ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy
przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających sukcesywne
wprowadzanie systemów ubezpieczeń
powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie
systemu prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Spójne

Niespójne

Tabela 7. Ocena spójności między zadaniami strategicznymi i działaniami operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami i działaniami Dyrektywy Powodziowej

Zadania strategiczne i działania operacyjne projektu Narodowej
Strategii Gospodarowania Wodami 2030

Cele Dyrektywy Powodziowej
Cele nadrzędne DP

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach
wodociągowych do wielkości akceptowalnych pod względem
technicznym i ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i
powtórnemu wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o
potrzebie racjonalnego, oszczędnego korzystania z zasobów
wodnych
Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej
z uwzględnieniem ustaleń planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań
kompensujących negatywne oddziaływania na ekosystemy
wodne i od wody zależne

Opracowanie planów
zarządzania ryzykiem
powodziowym

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów

Opracowanie scenariuszy
zdarzeń ekstremalnych

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie
potrzebami wodnymi

Opracowanie map
zagrożenia powodziowego
i map ryzyka
powodziowego

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia
wodę

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych

Wyznaczenie celów
zarządzania ryzykiem
powodziowym

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami
określonymi w regulacjach prawnych Wspólnoty, w zakresie
środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych

Opracowanie wstępnej
oceny ryzyka
powodziowego

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej
znaczącej, utrzymującej się tendencji wzrostu stężenia
zanieczyszczeń powstających na skutek działalności człowieka,
w celu stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia wód
powierzchniowych

Działania
Koordynacja działań w
międzynarodowych
obszarach dorzeczy

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego
redukowania zanieczyszczenia wód substancjami priorytetowymi

Dążenie do zapewnienia
aktywnego udziału
zainteresowanych stron

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz
dla zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód

Koordynacja stosowania
dyrektywy powodziowej z
RDW

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i
potencjału wód i związanych z nimi
ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego
stanu/potencjału wód powierzchniowych i podziemnych

Włączenie do polityk
wspólnotowych wysokiego
poziomu ochrony
środowiska naturalnego
zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju

Działania operacyjne

Ustanowienie ram dla
oceny ryzyka
powodziowego i
zarządzania nim, w celu
ograniczania negatywnych
konsekwencji dla zdrowia
ludzkiego, środowiska,
dziedzictwa kulturowego
oraz działalności
gospodarczej, związanych
z powodziami

Zadania
strategiczne

Cele szczegółowe

Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z
opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności,
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu
przestrzennym, uwzględniające możliwości zaopatrzenia w wodę
Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, uwzględniających zasadę zwrotu kosztów
III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu
urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie
zasad wsparcia finansowego użytkowników niezdolnych do
ponoszenia pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych
sektorów gospodarki narodowej, uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania
wodami
Wdrożenie standardów technicznych i projektowych
uwzględniających konieczność racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w
bilansie energetycznym kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji
prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych
skutków powodzi i susz oraz zapobieganie
zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia
ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym, uwzględniającej odtwarzanie i utrzymywanie
wolnej od zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed
powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych
umożliwiających sukcesywne wprowadzanie systemów
ubezpieczeń powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie systemu prognoz i
ostrzeżeń, w miarę postępu technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Spójne

Niespójne

Tabela 8. Ocena spójności między celami strategicznymi i działaniami operaycyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 a celami dyrektywy w sprawie strategii morskiej

Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej Strategii
Gospodarowania Wodami 2030

Cele Dyrektywy w sprawie strategii morskiej
Cele nadrzędne

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów
Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach
wodociągowych do wielkości akceptowalnych pod względem
technicznym i ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i
powtórnemu wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód o
potrzebie racjonalnego, oszczędnego korzystania z zasobów
wodnych

Ochrona i zachowanie środowiska
morskiego, zapobieganie pogarszaniu
się stanu tego środowiska oraz, w
miarę możliwości, przywrócenie stanu
tego środowiska na obszarach
poddanych niekorzystnemu
oddziaływaniu

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w
zakresie zaopatrzenia wodę

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających zarządzanie
potrzebami wodnymi

Zachowanie morskiej różnorodności
biologicznej i stworzenie morskiej
sieci obszarów chronionych

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych potrzeb wodnych

Wspieranie zrównoważonego
sposobu korzystania z mórz oraz
zachowanie ekosystemów morskich

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi standardami i celami
określonymi w regulacjach prawnych Wspólnoty, w zakresie
środowiska i różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty korzystny
stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych

Osiągnięcie i zachowanie dobrego
stanu ekosystemów morskich

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia każdej znaczącej,
utrzymującej się tendencji wzrostu stężenia zanieczyszczeń
powstających na skutek działalności człowieka, w celu stopniowej
redukcji poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych

Podejście do zarządzania
działalnością człowieka oparte na
ekosystemie, gwarantujące, że
zbiorowy nacisk wywierany przez
tego typu działalność
utrzymywany jest na poziomie
umożliwiającym osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego środowiska i że
możliwości ekosystemów morskich
reagowania na zmiany wywołane
przez człowieka nie są zagrożone,
umożliwiając jednocześnie trwałe
użytkowanie zasobów i usług
morskich przez obecne i przyszłe
pokolenia

Wdrożenie niezbędnych działań w celu stopniowego redukowania
zanieczyszczenia wód priorytetowymi substancjami
niebezpiecznymi

Współpraca, międzynarodowa w celu
skoordynowania strategii morskich

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania lub ograniczenia
dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód

Promocja włączenia kwestii
środowiskowych do wszystkich
właściwych dziedzin polityki

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i
potencjału wód i związanych z nimi
ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi dobrego
stanu/potencjału wód powierzchniowych i podziemnych

Ustanowienie ram, w których
państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki na rzecz
osiągnięcia lub utrzymania dobrego
stanu ekologicznego środowiska
morskiego najpóźniej do 2020 r.

Działania operacyjne

Zapobieganie i stopniowe
eliminowanie zanieczyszczenia
środowiska morskiego, aby
wykluczyć znaczny wpływ na
biologiczną różnorodność morską,
ekosystemy morskie, zdrowie ludzkie
i zgodne z prawem formy korzystania
z morza, albo też znaczne dla nich
zagrożenie

Zadania
strategiczne

Cele szczegółowe

Opracowanie i realizowanie planów zwiększania retencji wodnej z
uwzględnieniem ustaleń planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu odpowiednich działań
kompensujących negatywne oddziaływania na ekosystemy wodne i
od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów lokalnego
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z
opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych ludności,
uwzględniających zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w planowaniu
przestrzennym, uwzględniające możliwości zaopatrzenia w wodę
Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, uwzględniających zasadę zwrotu kosztów
III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki

Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w utrzymaniu
urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą finansową, ustalenie zasad
wsparcia finansowego użytkowników niezdolnych do ponoszenia
pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb wodnych różnych
sektorów gospodarki narodowej, uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie gospodarowania
wodami
Wdrożenie standardów technicznych i projektowych
uwzględniających konieczność racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału hydroenergetyki w
bilansie energetycznym kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji
prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych
skutków powodzi i susz oraz zapobieganie
zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia
ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym,
uwzględniającej odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy
przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i gospodarki przed
powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i technicznych
umożliwiających sukcesywne wprowadzanie systemów ubezpieczeń
powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie systemu prognoz i
ostrzeżeń, w miarę postępu technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Spójne

Niespójne

Tabela 9. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami i działaniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (Strategii Goeteborskiej 2001)

Popieranie inicjatyw lokalnych w celu zmniejszenia problemów na obszarach miejskich
Zróżnicowanie źródeł dochodów w obszarach wiejskich, poprzez kształtowanie środków na cele WPR
Promowanie bardziej zrównoważonego rozwoju regionalnego – zmniejszenie różnic ekonomicznych
Transformacja transportu z drogowego na kolejowy
wodny, publiczny; stabilizacja liczby aut z 1998 r.
Rozdzielnie wzrostu transportu od wzrostu PKB w
celu ograniczeniu ujemnych skutków transportu
Rozwój zintegrowanej polityki produktowej w celu
ograniczenia ilości użytkowanych zasobów
Odwrócenie spadku i zapewnienie równowagi
zasobów rybnych; lepsza jakość ekosystemów
morskich
Ochrona i restytucja siedlisk przyrodniczych oraz
powstrzymanie utraty bioróżnorodności do 2010 r.
Poprawa monitoringu i kontroli oodziaływań niektórych związków na zdrowie ludzi i środowisko
Poprawa informacji konsumenckiej i etykietowania
żywności informacjami o jej jakości
Do 2020 r. zapewnienie stosowania chemikaliów w
sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku
Prowadzenie badań nad rozwojem i popularyzacją
energii ze źródeł odnawialnych i nuklearnej
Zmniejszanie zapotrzebowania na energię, np.
pop-rzez poprawę efektywności energetycznej
budynku
Osiągnięcie 7% w 2010 r. i min. 20% w 2020 r.
zużycia paliw odnawialnych, w tym biopaliw
Wycofanie subsydiów dla produkcji i wykorzystania
paliw kopalnych do 2010 r.
Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w UE
średnio o 1% rocznie w latach 1990 - 2020

Poprawa komunikacji społecznej oraz mobilizacja
obywateli i przedsiębiorców
Określenie możliwości rozwoju poprzez globalny
monitoring środowiska i bezpieczeństwa
Określenie głównych przeszkód we wdrażaniu nowych technologii w przemyśle (energet., komunik.)
Wspieranie sektora prywatnego we włączaniu
czyn-ników środowiskowych do specyfikacji
zamówień
Pełne wykorzystanie programów ramowych UE do
badań wspierających rozwój zrównoważonego

Zniesienie subsydiów wspierających powstawanie
dużej ilości odpadów przy korzystaniu z zasobów
Zapewnienie oceny korzyści i kosztów ekonomicznych, społecznych, ekologicznych działań w UE

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem
zasady zwrotu kosztów

Koncentracja polityki spójności na problemach
strukturalnych nowo nowo rozwijanych regionów

Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
zarządzanie potrzebami wodnymi

II: Zaspokojenie
potrzeb ludności w
zakresie
zaopatrzenia wodę

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych
potrzeb wodnych

Ograniczanie kongestii i zanieczyszczeń przez prośrodowiskową politykę transportową

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi
standardami i celami określonymi w regulacjach
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych i od wody
zależnych

Promowanie zrównoważonego rozwoju zasobów
rybnych przez WPR w UE i poza nią

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających
na skutek działalności człowieka, w celu
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia
wód powierzchniowych

Promowanie przez politykę rolną bardziej jakości
niż ilości produktów

Wdrożenie niezbędnych działań w celu
stopniowego redukowania zanieczyszczenia wód
substancjami priorytetowymi

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i
związanych z nimi ekosystemów

Wdrożenie działań niezbędnych dla zapobiegania
lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz dla zapobiegania pogarszaniu
się stanu tych wód

Koncentrowanie uwagi wszystkich polityk na
zrównoważonym rozwoju

Cele operacyjne
Cele
strategiczne

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi
dobrego stanu/potencjału wód powierzchniowych
i podziemnych

Poprawa systemu
transportowego i
gospodarowania gruntami
Ograniczenie zag- Bardziej odpowierożenia zdrowia dzialne gospodaropublicznego
wanie zasobami
Ograniczanie zmian klimatu i
wzrost użycia czystej energii
Inwestowanie w naukę i
technologie przyszłości
Poprawa spójności polityk

Cele i działania operacyjne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
(Strategii Goeteborskiej 2001)
Cele i działania organizacyjne Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Unii Europejskiej (Strategii Goeteborskiej 2001)

Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej
Strategii Gospodarki Wodnej 2030

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w
systemach wodociągowych do wielkości
akceptowalnych pod względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących
oszczędzaniu wody i powtórnemu
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów zwiększania
retencji wodnej z uwzględnieniem ustaleń planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
oraz potrzeb wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu
odpowiednich działań kompensujących
negatywne oddziaływania na ekosystemy wodne i
od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla celów
lokalnego zaopatrzenia w wodę bezpośrednio
zasoby wodne pochodzące z opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych ludności, uwzględniających
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w
planowaniu przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę
III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, uwzględniających
zasadę zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji w
utrzymaniu urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą
finansową, ustalenie zasad wsparcia finansowego
użytkowników niezdolnych do ponoszenia
pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych różnych sektorów gospodarki
narodowej, uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z
niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w zakresie
gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i
projektowych uwzględniających konieczność
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału
hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju,
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z
Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych regulacji
prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków
powodzi i susz oraz zapobieganie zwiększaniu
ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i
ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od zabudowy
przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających sukcesywne
wprowadzanie systemów ubezpieczeń
powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie
system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:
W pełni spójne

Częściowo spójne

Niespójne

Tabela 10. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami i zadaniami VI Programu Działań na Rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002-2012
Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej Strategii
Wybrane cele i zadania VI Programu Działań na Rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002-2012
Gospodarki Wodnej 2030

Tworzenie polityki ochrony środowiska
Działania w sprawie zagadnień międzynarodowych
Zrównoważone wykorzystania i gospodarka zasobami
naturalnymi i odpadami
Osiągnięcie zrównoważonego użytkowania i
wysokiej jakości wody
Osiągnięcie poziomów jakości ziemi i wody powierzch., które nie wywołują znacznego wpływu i
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska
Wspieranie stałego wykorzystywania mórz i zachowania morskiego ekosystemu, łącznie z
dnem morskim, ujściami rzek i pasami
nadbrzeżnymi z zachowaniem różnorodności
biologicznej
Zachowanie, właściwa odbudowa i stałe
wykorzystanie środowiska morskiego, wybrzeża i
bagien
Ochrona i właściwa odbudowa przyrody i
zróżnicowania biologicznego po
zanieczyszczeniu
Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Zachęcanie do wspierania skutecznego i
trwałego wykorzystania i zarządzania lądem i
morzem, z uwzględnieniem zagadnień ochrony
środowiska
Współpraca i partnerstwo z grupami
konsumentów i organizacjami pozarządowymi i
wspieranie lepszego zrozumienia i udziału w
ochronie środowiska
Stworzenie systemu odpowiedzialności
Wspólnoty ze środowisko naturalne
Wspieranie włączania zagadnień ochrony
środowiska do sektora finansowego
Lepsze informowanie o procesach i produktach
konsumentów, przedsiębiorstw i instytucji
publicznych
Poprawienie współpracy i partnerstwa z
przedsiębiorstwami w celu poprawy działalności
w zakresie ochrony środowiska

Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi
standardami i celami określonymi w regulacjach
prawnych Wspólnoty, w zakresie środowiska i
różnorodności biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych i od
wody zależnych

Wspieranie trwałych wzorców produkcji i
spożycia w celu internalizacji zarówno
negatywnego jak i pozytywnego wpływu na
środowisko

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia
każdej znaczącej, utrzymującej się tendencji
wzrostu stężenia zanieczyszczeń powstających
na skutek działalności człowieka, w celu
stopniowej redukcji poziomu zanieczyszczenia
wód powierzchniowych

Włączenie wymogów ochrony środowiska do
przygotowania, określenia, stosowania polityk,
działań

Wdrożenie niezbędnych działań w celu
stopniowego redukowania zanieczyszczenia
wód substancjami priorytetowymi

Bardziej skuteczne wprowadzanie w życie i
stosowanie prawa wspólnotowego dotycz.
środowiska

Wdrożenie działań niezbędnych dla
zapobiegania lub ograniczenia dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz dla
zapobiegania pogarszaniu się stanu tych wód

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i
związanych z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami dotyczącymi
dobrego stanu/potencjału wód
powierzchniowych i podziemnych

Rozwój nowego prawodawstwa wspólnotowego i
zmiana obowiązującego prawodawstwa

Cele operacyjne
Cele
strategiczne

Ochrona
zdrowia i
jakości życia
Ochrona przyrody i
różnorodności biologicznej
Działania strategiczne w celu realizacji zadań ochrony środowiska

Wdrożenie metodyk określania rzeczywistych
potrzeb wodnych
Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających
zarządzanie potrzebami wodnymi
Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, z uwzględnieniem
zasady zwrotu kosztów
II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę

Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w
systemach wodociągowych do wielkości
akceptowalnych pod względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii służących
oszczędzaniu wody i powtórnemu
wykorzystywaniu wód zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości wszystkich
użytkowników wód o potrzebie racjonalnego i
oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów
zwiększania retencji wodnej z uwzględnieniem
ustaleń planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb wynikających
z realizacji Celu strategicznego IV i przy
zastosowaniu odpowiednich działań
kompensujących negatywne oddziaływania na
ekosystemy wodne i od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących dla
celów lokalnego zaopatrzenia w wodę
bezpośrednio zasoby wodne pochodzące z
opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych ludności, uwzględniających
zróżnicowane warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych procedur w
planowaniu przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i
ekonomicznie uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki

Wdrożenie mechanizmów ekonomicznych
dotyczących usług wodnych, uwzględniających
zasadę zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej partycypacji
w utrzymaniu urządzeń wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych pomocą
finansową, ustalenie zasad wsparcia
finansowego użytkowników niezdolnych do
ponoszenia pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie potrzeb
wodnych różnych sektorów gospodarki
narodowej, uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia wynikające z
niedoborów wody

Usprawnienie systemu edukacji w zakresie
gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i
projektowych uwzględniających konieczność
racjonalnego gospodarowania zasobami
wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia udziału
hydroenergetyki w bilansie energetycznym
kraju, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i
innych regulacji prawnych
IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków
powodzi i susz oraz zapobieganie zwiększaniu
ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i
ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków

Wdrożenie polityki w zakresie zarządzania
ryzykiem powodziowym, uwzględniającej
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej od
zabudowy przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony ludności i
gospodarki przed powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających sukcesywne
wprowadzanie systemów ubezpieczeń
powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i modernizowanie
system prognoz i ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:

W pełni spójne

Częściowo spójne

Niespójne

Tabela 11. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 z polami i celami Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA
EKOLOGICZNEGO
OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami
Rozporządzenia REACH
dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i oddziaływanie pól
elektromagnetycznych.oraz podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe
takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej
niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych
pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów

zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja

sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów
wpływających znacząco na środowisko

znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska
utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej
cieków
zapewnienie do końca 2015 r. 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych

osiągnięcie jakości powietrza wymaganej Traktatem Akcesyjnym oraz dyrektywami LPC i CAFE

całkowita likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium
Polski

poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia

skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących
zanieczyszczenie środowiska

dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników wód
podziemnych

wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski

rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych struktur geologicznych pod kątem magazynowania
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych

wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego
eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin
ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin
doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne

zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracającej im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub
rolniczą

rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
zwiększenie retencji wodnej
dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych zużywanych na cele przemysłowe i konsumpcyjne
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej
racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych prowadząca do ochrony gospodarki narodowej
od deficytów wody i zabezpieczenia przed skutkami powodzi
racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem
bogactwa biologicznego
zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji
przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji
stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość
wystąpienia szkody
doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska

uczestniczenie społeczeństwa w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska

zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych
dla środowiska

organizowanie akcji lokalnych służących ochronie środowiska
pobudzanie prośrodowiskowych nawyków i odpowiedzialności za stan środowiska

Wdrożenie niezbędnych działań w
celu stopniowego redukowania
zanieczyszczenia wód substancjami
priorytetowymi

zwiększenie proekologicznych zachowań konsumenckich

Wdrożenie działań niezbędnych dla
zapobiegania lub ograniczenia
dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz dla zapobiegania
pogarszaniu się stanu tych wód

I: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu i potencjału wód i związanych
z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami
dotyczącymi dobrego
stanu/potencjału wód
powierzchniowych i podziemnych

jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie
korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie
uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji
towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego, w pełni internalizujących
koszty zewnętrzne związane z presją na środowisko
doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą poddawane
procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Pola strategiczne i cele średniookresowe (do 2016 r.) Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku
Cele strategiczne i operacyjne projektu
Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej
2030

Wdrożenie działań niezbędnych dla
odwrócenia każdej znaczącej,
utrzymującej się tendencji wzrostu
stężenia zanieczyszczeń
powstających na skutek działalności
człowieka, w celu stopniowej
redukcji poziomu zanieczyszczenia
wód powierzchniowych
Osiągnięcie zgodności ze
wszystkimi standardami i celami
określonymi w regulacjach
prawnych Wspólnoty, w zakresie
środowiska i różnorodności
biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów
wodnych i od wody zależnych
Wdrożenie metodyk określania
rzeczywistych potrzeb wodnych
Wprowadzenie mechanizmów
umożliwiających zarządzanie
potrzebami wodnymi
Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, z uwzględnieniem zasady
zwrotu kosztów

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę

Kontrolowanie i zmniejszenie strat
wody w systemach wodociągowych
do wielkości akceptowalnych pod
względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii
służących oszczędzaniu wody i
powtórnemu wykorzystywaniu wód
zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości
wszystkich użytkowników wód o
potrzebie racjonalnego i
oszczędnego korzystania z zasobów
wodnych
Opracowanie i realizowanie planów
zwiększania retencji wodnej z
uwzględnieniem ustaleń planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb
wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy
zastosowaniu odpowiednich działań
kompensujących negatywne
oddziaływania na ekosystemy
wodne i od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań
wykorzystujących dla celów
lokalnego zaopatrzenia w wodę
bezpośrednio zasoby wodne
pochodzące z opadów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych ludności,
uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody

Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych
procedur w planowaniu
przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki

Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, uwzględniających zasadę
zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej
partycypacji w utrzymaniu urządzeń
wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych
pomocą finansową, ustalenie zasad
wsparcia finansowego
użytkowników niezdolnych do
ponoszenia pełnych kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych różnych sektorów
gospodarki narodowej,
uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w
zakresie gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów
technicznych i projektowych
uwzględniających konieczność
racjonalnego gospodarowania
zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości
zwiększenia udziału hydroenergetyki
w bilansie energetycznym kraju,
przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i innych regulacji prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i
susz oraz zapobieganie zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia ich neg. Skutków

Wdrożenie polityki w zakresie
zarządzania ryzykiem
powodziowym, uwzględniającej
odtwarzanie i utrzymywanie wolnej
od zabudowy przestrzeni dla wód
powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony
ludności i gospodarki przed
powodzią i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w
zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym
Utworzenie podstaw
organizacyjnych i technicznych
umożliwiających sukcesywne
wprowadzanie systemów
ubezpieczeń powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w
zakresie ochrony
przeciwpowodziowej

Sukcesywne utrzymywanie i
modernizowanie system prognoz i
ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego
Ocena spójności dokumentu:

W pełni spójne

Częściowo spójne

Niespójne

Tabela 12. Ocena spójności między celami strategicznymi i operacyjnymi projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030 a celami Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej z programem działań na lata
2007 - 2013

Użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem równego i
sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej zachowania, w tym także kosztów zaniechania działań
rozwojowych ze względu na ochronę zasobów przyrody

Skuteczne usunięcie lub ograniczanie
pojawiających się zagrożeń różnorodności
biologicznej

Zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych
elementów różnorodności biologicznej

Zapobieganie wnikaniu i rozprzestrzenianiu się gatunków obcych oraz
gatunków rodzimych z obcych populacji w szczególności tych, które najbardziej
zagrażają rodzimym zasobom różnorodności biologicznej

Udoskonalenie zasad postępowania z gatunkami konfliktowymi i gatunkami
wywołującymi negatywny odbiór społeczny

Stworzenie warunków na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania
środowiska morskiego

Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek

Udoskonalenie i wdrożenie zasad prowadzenia gospodarki rybackiej i
rybołówstwa, uwzględniających potrzeby ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej

Ochrona in situ i ex situ ginących, zagrożonych i kluczowych gatunków roślin,
grzybów i zwierząt, z uwzględnieniem ich regionalnej zmienności

Ochrona in situ cennych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów,
w tym szczególnie wodno-błotnych, górskich i morskich

Ochrona in situ cennych krajobrazów naturalnych i półnaturalnych

Poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów, w tym dolin
rzecznych, obszarów wodno-błotnych i leśnych

Rozwinięcie i umocnienie krajowego systemu obszarów chronionych, w tym
wdrożenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Odtworzenie i utrzymanie sieci korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i
innych) zapewniających wymianę genów pomiędzy populacjami lokalnymi

Utworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w granicach korytarzy
ekologicznych oraz na obszarach wododziałowych

Wzmocnienie działań na rzecz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód,
ekosystemów wodnych i od wód zależnych, utrzymanie naturalnego lub
zbliżonego do niego charakteru cieków i ich dolin

Zintensyfikowanie działań na rzecz wdrażania sposobów prowadzenia
gospodarki rolnej sprzyjającej ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu
bioróżnorodności

Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w
procesie gospodarowania przestrzenią

Wdrożenie podejścia ekosystemowego w rybołówstwie i akwakulturze

Pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami oddziały-wujących
na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa

Zintensyfikowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości
społeczeńst-wa w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej

Udoskonalenie ogólnodostępnego systemu informacji o różnorodności
biologicznej

Udoskonalenie prawa w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej, w tym szczególnie z punktu widzenia jego
zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi aktami prawa
międzynarodowego

Wdrożenie zasad ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności
biologicznej do procedur planowania przestrzennego

Rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz ochrony i
zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej
Udoskonalenie
mechanizmów i
instrumentów
służących
ochronie i
zrównoważonem
u użytkowaniu
różnorodności
biologicznej
Podniesienie
wie-dzy oraz
ukształtowanie
postaw i
aktywności
społeczeństwa
na rzecz
ochrony i
zrównoważon
ego
użytkowania
bioróżnorodn
ości

Rozpoznanie
i monitorowanie stanu
różnorodności
biologicznej
oraz
istniejących i
potencjalnyc
h zagrożeń

Udoskonalenie zasad postępowania z gatunkami konfliktowymi i gatunkami
wywołującymi negatywny odbiór społeczny

Wdrożenie niezbędnych działań w
celu stopniowego redukowania
zanieczyszczenia wód substancjami
priorytetowymi

Rozpoznanie stanu i zagrożeń różnorodności biologicznej na terenach
użytkowanych przez Siły Zbrojne

Wdrożenie działań niezbędnych dla
zapobiegania lub ograniczenia
dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz dla zapobiegania
pogarszaniu się stanu tych wód

I: Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu i potencjału wód i
związanych z nimi ekosystemów

Osiągnięcie zgodności z celami
dotyczącymi dobrego stanu/potencjału
wód powierzchniowych i podziemnych

Dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych i wiarygodnych
informacji na temat stanu, zmian i zagrożeń różnorodności biologicznej

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Cele strategiczne i operacyjne Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 2007-2013
Cele strategiczne i operacyjne projektu Narodowej Strategii Gospodarki Wodnej 2030

Wdrożenie działań niezbędnych dla
odwrócenia każdej znaczącej,
utrzymującej się tendencji wzrostu
stężenia zanieczyszczeń
powstających na skutek działalności
człowieka, w celu stopniowej redukcji
poziomu zanieczyszczenia wód
powierzchniowych
Osiągnięcie zgodności ze wszystkimi
standardami i celami określonymi w
regulacjach prawnych Wspólnoty, w
zakresie środowiska i różnorodności
biologicznej, w tym osiągnięty
korzystny stan ekosystemów wodnych
i od wody zależnych
Wdrożenie metodyk określania
rzeczywistych potrzeb wodnych
Wprowadzenie mechanizmów
umożliwiających zarządzanie
potrzebami wodnymi

II: Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia wodę

Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, z uwzględnieniem zasady
zwrotu kosztów
Kontrolowanie i zmniejszenie strat
wody w systemach wodociągowych
do wielkości akceptowalnych pod
względem technicznym i
ekonomicznym
Wdrożenie nowych technologii
służących oszczędzaniu wody i
powtórnemu wykorzystywaniu wód
zużytych (szarej wody)
Osiągnięcie trwałej świadomości
wszystkich użytkowników wód o
potrzebie racjonalnego i oszczędnego
korzystania z zasobów wodnych
Opracowanie i realizowanie planów
zwiększania retencji wodnej z
uwzględnieniem ustaleń planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz potrzeb
wynikających z realizacji Celu
strategicznego IV i przy zastosowaniu
odpowiednich działań
kompensujących negatywne
oddziaływania na ekosystemy wodne i
od wody zależne
Wdrożenie rozwiązań
wykorzystujących dla celów lokalnego
zaopatrzenia w wodę bezpośrednio
zasoby wodne pochodzące z opadów

Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych ludności,
uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Wdrożenie i utrzymywanie ścisłych
procedur w planowaniu
przestrzennym, uwzględniające
możliwości zaopatrzenia w wodę

III: Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki

Wdrożenie mechanizmów
ekonomicznych dotyczących usług
wodnych, uwzględniających zasadę
zwrotu kosztów
Wdrożenie zasad proporcjonalnej
partycypacji w utrzymaniu urządzeń
wodnych
Zidentyfikowanie grup objętych
pomocą finansową, ustalenie zasad
wsparcia finansowego użytkowników
niezdolnych do ponoszenia pełnych
kosztów
Zracjonalizowanie i zaspokojenie
potrzeb wodnych różnych sektorów
gospodarki narodowej,
uwzględniających zróżnicowane
warunki naturalne i zagrożenia
wynikające z niedoborów wody
Usprawnienie systemu edukacji w
zakresie gospodarowania wodami
Wdrożenie standardów technicznych i
projektowych uwzględniających
konieczność racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi
Wykreowanie możliwości zwiększenia
udziału hydroenergetyki w bilansie
energetycznym kraju, przy
uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z Ramowej Dyrektywy
Wodnej i innych regulacji prawnych

IV: Ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i
susz oraz zapobieganie zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji
nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia ich negatywnych
skutków

Wdrożenie polityki w zakresie
zarządzania ryzykiem powodziowym,
uwzględniającej odtwarzanie i
utrzymywanie wolnej od zabudowy
przestrzeni dla wód powodziowych
Zwiększenie skuteczności ochrony
ludności i gospodarki przed powodzią
i skutkami suszy
Sukcesywne wdrażanie prawa w
zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym
Utworzenie podstaw organizacyjnych i
technicznych umożliwiających
sukcesywne wprowadzanie systemów
ubezpieczeń powodziowych
Rozwinięcie systemu edukacji w
zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Sukcesywne utrzymywanie i
modernizowanie system prognoz i
ostrzeżeń, w miarę postępu
technicznego i naukowego

Ocena spójności dokumentów:

W pełni spójne

Częściowo spójne

Niespójne

